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Integrationsborgere og lokale virksomheder matches i NIV projektet
I Projekt & Integration i Frederikshavn Kommune har de fokus på at få
integrationsborgere tilknytte de lokale mikrovirksomheder, hvor de kan bidrage til
arbejdskraften. Konsulenterne hjælper med alle aspekter af samarbejdet.
I Frederikshavn Kommune er der pt. 375 integrationsborgere mellem 18 år og pensionsalderen. Det er
borgere fra ikke-EU-lande, der har fået midlertidigt asyl i Danmark. Hovedparten kommer fra Eritrea,
Syren, Iran eller er Kurdere. I Projekt & integration i Frederikshavn Kommune arbejder
arbejdsmarkedskonsulent Lars Christensen og virksomhedskonsulent Tina Heilemann på at få
integrationsborgere tilknyttet de lokale mikrovirksomheder gennem Netværk for Iværksætteri og
Jobskabelse i KASK (NIV).
-

Igennem NIV har vi fået et øget fokus på virksomheder med under ti ansatte. Vi har stor glæde af
vores NIV-netværk med de andre partnere, og har lært af best practice i Sverige i forhold til deres
arbejde med integrationsborgere, siger Lars Christensen.

Knytter bånd til virksomhederne
Hos Projekt & Integration bliver integrationsborgerne undervist i en virksomhedsrettet indsats, inden
der bliver påbegyndt et samarbejde hos en virksomhed. Her bliver borgerne undervist flere dage om
ugen omkring Danmark og dansk arbejdspladskultur. Når der er fundet en match mellem en
integrationsborger og virksomhed slipper Projekt & integration ikke kontakten.
-

Vi har en tæt opfølgning ude i virksomheden, og vi bliver ved med at have en mentorfunktion overfor
borgeren, som vi kender godt gennem vores foregående indsats. Arbejdsgiverne kan altid ringe til os,
hvis der bliver udfordringer, og så går vi ind og tager dialogen med borgeren. Det er meget vigtigt for
os, at virksomhederne får en god oplevelse ved at samarbejde med os, siger Tina Heilemann.

Der er pt. en lav arbejdsløshed både på landsplan og i Frederikshavn Kommune, så ansættelsen af en
integrationsborger i praktik, løntilskud eller en ordinær stilling kan bidrage til arbejdskraften hos
virksomheden. Samtidig er det med til at styrke virksomhedens CSR-profil, når de tager et socialt
ansvar.
Studsgaard A/S er en af de lokale virksomheder, der har et godt samarbejde med Projekt & Integration
om ansættelse af integrationsborgere:
-

Vi synes, det er en god idé, at de udlændinge, der kommer hertil, får en chance for at komme ind på
det danske arbejdsmarked. Vi har i den forbindelse et godt samarbejde med Frederikshavn
Kommune, som er gode til at følge op og er der, når der er brug for det, siger direktør Kaj
Studsgaard.

Målet i NIV er, at flere integrationsborgere og EU-borgere bliver selvforsørgende ved at starte egen
virksomhed, få ansættelse eller påbegynde en uddannelse.

